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L’Atlàntida va acollir la primera         
Jornada de Cant Coral de Vic

De Brahms   
a Raimon

Vic

Montserrat Rius

Tres corals –la Canigó, l’Or-
feó Vigatà i Lieder Càme-
ra– van participar dissabte en 
la primera Jornada de Cant 
Coral de Vic, a L’Atlàntida. 
A la primera part van actuar 
dues formacions vigatanes, 
començant per la Coral Cani-
gó, que va interpretar sis 
cançons populars de Bavie-
ra. Dirigida amb encert per 
Xavier Solà i acompanyada 
al piano per una vibrant M. 
Àngels Vila, va desgranar 
amb veus harmonioses, bona 
dicció i ritme unes peces 

bellíssimes en la forma i el 
fons. Va seguir l’Orfeó Viga-
tà, dirigit amb cura per Benet 
Camps i acompanyat al piano 
a quatre mans per Montse 
Solé i M. Dolors Cabot, que 
van interpretar amb bona 
pulsació i ritme. L’Orfeó va 
canviar de registre i va inter-
pretar Liebeslieder Walzer de 
Johannes Brahms, uns valsos 
que mostren la vessant més 
dolorosa de l’amor.

Després d’una llarga pausa 
va pujar a l’escenari el Cor 
Lieder Càmera de Sabadell 
sota la direcció d’un pletòric 
Xavier Pastrana. Una prime-
ra part, Canço Bella, de deli-

cioses cançons tradicionals 
catalanes i una segona part, 
Cançonova, que versiona 
peces musicals de la Nova 
Cançó per a cant coral, com 
a tastet del projecte que la 
coral prepara i vol enregis-
trar. Les versions són reei-

xides, respectuoses amb les 
originals però innovadores 
en la forma i en el ritme. 
Una nova manera d’escoltar 
La gallineta de Lluís Llach, 
harmonitzada per Jordi 
Domènech, per exemple, que 
conserva íntegre el crit de 

guerra però resulta original 
en les veus i els ritmes. Veles 
e vents, de Raimon; Noia de 
porcellana, de Pau Riba; Ara 
que tinc vint anys, de Joan 
Manuel Serrat, serien algu-
nes d’aquestes cançons. El 
treball promet i molt.   
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L’Orfeó Vigatà, durant la seva actuació a la Jornada de Cant Coral de Vic 

El grup suec va tancar dissabte el 13è Festival de Jazz de Vic

Oddjob, llicència per levitar
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Goran Kajfes i Per ‘Rustrask’ Johansson, en el concert d’aquest dissabte

13è Festival de Jazz de 
Vic. Oddjob. L’Atlàntida, 
Sala Joaquim Maideu. 
Dissabte, 21 de maig de 
2011.

Vic

Pau Cristòful

El Voll-Damm Festival de 
Jazz de Vic va clausurar 
dissabte a L’Atlàntida la 
seva tretzena edició amb un 
concert que es va desmarcar 
de la línia contundent que 
ha seguit aquest any, sense 
que decaigués l’alt nivell de 
programació que l’ha carac-
teritzat. 

Els integrants del quartet 
escandinau Oddjob van ser 
els protagonistes i van cen-
trar l’actuació en el seu dar-
rer treball, basat en la rein-
terpretació dels temes que 
acompanyaven les pel·lícules 
de Clint Eastwood gravades 
durant les dècades dels sei-
xanta i els setanta. Paraules 
majors si es té en compte que 
parlem de peces escrites per 
genis de la música com Enio 
Morricone o Lalo Schifrin. 

Els vents reverberats i con-
tinguts d’Oddjob van donar 

al concert un aire molt rela-
xant, mentre que la percussió 
i els teclats (piano i sintetit-
zadors) van aportar un toc 
lleugerament ballable proper 
al funk. Però com que l’actu-
ació era dins de L’Atlàntida, 
el públic va haver de roman-
dre assegut, deixant que els 
intèrprets el fessin flotar per 
sobre de les butaques a base 
d’exquisides interpretacions. 
Una hora i mitja de concert 

que va deixar el públic amb 
ganes de més i durant la qual 
els músics van aprofitar per 
demostrar la seva afinitat pel 
Festival de Jazz de Vic, arri-
bant fins i tot a vocalitzar les 
onomatopeies que formen la 
imatge gràfica d’aquesta edi-
ció. Una afinitat que la cita 
s’ha anat guanyant a pols any 
rere any i que esperem de 
tot cor que pugui continuar 
fent-ho. 

Suport a creadors 
d’ACVic i ImpeVic
Vic ACVic i ImpeVic han sig-
nat un conveni per posar en 
marxa un viver de projectes 
que doni suport a creadors. 
El Centre d’Arts Contempo-
rànies també podrà utilitzar 
la tecnologia del VIT.

Dijous es lliura el 
premi Pilarín a Vic
Vic L’Atlàntida acull dijous 
a les 11 del matí l’entrega de 
premis Pilarín Bayés, d’Edi-
torial Mediterrània. En el 
concurs literari hi han parti-
cipat alumnes de 112 escoles 
catalanes. 

Fotografies ‘solars’ 
exposades a Viladrau
Viladrau El CCEN de 
Viladrau exposa fins al dia 
26 de juny la “Foto-Síntesi” 
de Josep Guiolà. Aquest 
fotògraf d’Arbúcies treballa 
sobre paper fotogràfic sense 
fer ús de cap aparell. 




